
 

 

UCHWAŁA Nr 16/23/P-IX 

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 26 stycznia 2023 r.   

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady 
Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw opracowania i aktualizacji 

programów specjalizacji  

 

Na podstawie art. 16f ust. 5 i ust. 6 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.)  

w związku z art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI 

Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady 

Lekarskiej oraz uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku do uchwały nr 112/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  

z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady 

Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw opracowania i aktualizacji programów 

specjalizacji, zmienionej uchwałą nr 114/20/P-VIII z dnia 17 września 2020 r., uchwałą 

nr 131/20/P-VIII z dnia 26 października 2020 r., uchwałą nr 137/20/P-VIII z dnia 5 

listopada 2020 r., uchwałą 143/20/P-VIII z dnia 20 listopada 2020 r., uchwałą nr 

158/20/P-VIII z dnia 10 grudnia 2020 r., uchwałą nr 19/21/P-VIII z dnia 12 lutego 2021 

r., uchwałą nr 69/21/P-VIII z dnia 28 maja 2021 r. oraz uchwałą nr 16/22/P-VIII z dnia 

27 stycznia 2022 r. pozycja 24. „Nefrologia” otrzymuje brzmienie jak w załączniku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik  

do uchwały PNRL nr 16/23/P-IX z 26.01.2023 r. 

 

Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej do zespołów ekspertów do spraw 

opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w poszczególnych dziedzinach 

medycyny. 

 

47.  NEFROLOGIA  

I. Przedstawiciel NRL posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego: 

• Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, Śląska Izba Lekarska w Katowicach 

II. Przedstawiciel NRL odbywający szkolenie specjalizacyjne: 

• Lek. Ewa Skolimowska, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie 

 

 

 


